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Manusstopp till nästa Ukkeblad är den 7 september

Man får en alldeles liten speciell känsla 
när man skriver artikeln till sista bladet 
innan sommaren. Sista klubbmötet för 
våren närmar sig. Sommaren med värme, 
blomsterängar, salta hav, glass  mmmm 
– härligt.
Detta skriver jag samtidigt som jag stigit upp på morgonen 
och mina sömniga ögon konstaterat att det återigen ligger 
nyfallen snö ute på gräsmattan. Men vad är detta? Snö i 
april!!
I skrivande stund kan vi notera att klubben växt med 38 
medlemmar under 2006!  Detta är ju otroligt!   Vi växer 
så det knakar. Det är inte bara västkustbor som skriver in 
sig som medlemmar, utan här kommer folk från Storuman, 
Visby,  Malmö och vi har medlemmar från Norge och 
Nederländerna. Spränger vi 300-vallen till årsskiftet???

Nu jobbas det och fejas i styrelseverkstaden med att snickra 
ihop ett recept för nästa års festival samt firandet av klubbens 
10-årsjubileum.  Nu vill jag att alla klubbmedlemmar i lugn 
och ro tar sig en funderare på vad man kan  bidraga med 
till dessa aktiviteter. Det kan vara att ingå i en arbetsgrupp, 
förmedla kontakter, sponsringshjälp, hjälpa till med 
försäljning m.m.m.m. – tänk vad ideellt arbete är kul och 
stimulerande!  Eller hur!
Styrelsens årliga enkät kommer detta år att förläggas till 
sista klubbmötet på hösten. Vi lägger den där för att enkäten 
mer skall spegla det gångna året som helhet.
Nu tar vi närmast tag i april-mötet, var med och sparka 
igång våren på detta möte. Det blir fullt ös, det vill vi i 
programrådet lova.
Lennie

Klubbträffen
Wow, maxat!100 pers, 
dessutom hördes det 
från korridoren att 
någon oanmäld smet 
in. 
En applåd på ukulelen   
för alla som var där!

Kvällens överraskning!
Stefan, ja e´ man proffs så e´ man, vilken show på gitarren. 
Men den på Ukke med två accord och utan text? Hur får man 
till sådant?

Öppen scen. Kent som kom direkt från Calcutta efter 
En månad på en takterass, han va brun han. Ah, lite röd 
kanske?
Inte sjöng han på hindi inte. Nej, han måste ha längtat 
hem för han drog en go´ miljövisa “inte f-n skall man 
elda för kråkorna krakra, krakra” .

Vår maestro Nimrod, vem slår honom 
musikaliskt?? Som oftast rev han av en 
exekvilibristisk goding.
Sedan kom stora Ukkemassakern “Mr Sandman”. 
Gubbarna sjöng bom bom, damerna sjöng i härliga 
stämmor, och har ni någonsin hört ett så fulländat 
triangelspel som Tomas presenterade?
Sedan var det dags för “Så skall det låta”, en ny 
aktivitet som vi hoppas det blir fler av. Mari-Anne 
som nu är en fena på OH aparater skötte denna 
med glans. Spänningen blev oliiidlig under tävlin-
gen innan golvlaget kammade hem vinsten.
Mat, mat, mat. Jo, jo malajerna hade infört en ny 
meny, Mc Donalds eller var det Burger King? I 
alla fall var det hamburgare och öl. Aldrig har väl 
ukkelirare “linat upp” sig i kö så fort. En eloge till 
malajerna.  / Krister Backman

Den 23 november 
skall vi alla ta fram 
bastkjolar, mussel-                          
skalhalsband, blom-
miga skjortan, för då 
skall vi ha Hawaii-
party. Börja träna på 
Hawaii-låtar!!

Eftersom så många vill komma på klubbträffarna kan vi 
tyvärr inte ta med oss någon gäst tills vidare.

Hans Taremark har tagit över arbetet med hemsidan, 
och vill ha hjälp med material. Den nya sidan kom-
mer att publiceras den 1/9-06 och Hans e-mail aderss är 
hans@klova.se
Hemsideredaktionen behöver hjälp med översättning 
till den engelska versionen. Hör av dig till Hans T. eller 
Christer A.                        

Ukulelebandet spelar på Visans vänners schlagerkväll 
den 19/4 kl 19.30, entré 80 kr. Kom i god tid!



Lär känna Christer Lindroth
Vem är du ?
Jag är en person som söker efter livskvalité och 
för mig innebär det att ha roligt. Som exempel ger 
Ukuleleklubbens möten mig så otroligt mycket positivt 
så jag lever på den känslan i flera dagar 
Född: Under det glada 40- talet. En sk ”goddagspilt ” 
med andra ord.
Favoritmat: Jag är mat- och – vinälskare och en riktig 
”gottigottare” men gärna med inslag av Mexico…
Vad säger andra människor om dig: Jag är en 
historieberättare, bjuder på mig själv och gör gärna bort 
mig!
Egenheter: Är ordförande i Sätila MC -klubb och har en läcker Harley i garaget.( Perfekt att 
ha ukulelen i packningen förresten. Den tar ju ingen plats)

Familj: Hustru och två pojkar (som tycker ukulele är urfjantigt!)
Vad har du för musikbakgrund? Har fuskat i allt! Gitarr och banjo bland annat och går som 
en gammal ”Alnarpare” under smeknamnet ”Banjo”. Det berodde på att jag skulle underhålla 
mina skolkamrater en gång med hjälp av en sådan och lyckades verkligen spela urdåligt!
Varför började du spela Ukulele? 
Våra grannar i Sätila heter Eja och Bert – behöver jag säga mer?
Till råga på allt fick jag en ukulele+ kurs för Nimrod av min hustru i julklapp. Så var jag fast!

Vad gör du just nu? 
Arbete: är datakonsult sedan 1988.Specialitén är ekonomisystem, affärssystem och annat 
upphetsande….
På fritiden utöver ukulele är det MC och så mera ukulele. Det blev till slut nödvändigt att 
kombinera dessa två. Därav bildades bandet ”Bikers skiffer five” som träffas varannan vecka 
och spelar skifferlåtar på ukulele. 
(Första beställningsspelningen har de om 14 dagar! De´ni!)

Vad gör du om 10 år?
Då skall jag kunna spela en hel George Formbylåt med riktigt komp- hoppas jag i alla fall.

En stor fråga för dig?
Det är viktigt att tänka positivt! Jag lever efter devisen att allt går att lösa! 

Till slut ber jag om en historia:
”Det var Kålle och Osborn som hamnat i samma sal på lasarettet. Så klart att dom genast ville 
imponera på varandra. Kålle tog därför ut sitt porslinsöga och la i ett vattenglas. Osborn blev 
häpen en kort sekund men plockade sedan ut sina löständer och la i samma glas.” Bra”- sa 
han sedan” då kan du hålla ett öga på mina tänder”.

Tack för att vi fick lära känna dig!

Christel

“Kvällens rullande artist” (aprilträffen) …
Vi vill så gärna se fler som vågar spela på scen i klubben. Nu gör vi det enkelt och roligt 
för alla er som är sugna att ställa er på scen! 
Välj någon av låtarna: BÖRJA OM FRÅN BÖRJAN, SÅNT E LIVET eller OH, WHEN 
THE SAINTS! Alla i tonarten D – och endast refrängerna (finns i UkuleleMedleyt)!
     Vi ordnar en trio som kompar (trummor, bas och gitarr) – du ställer dig i den ringlande 
kön... När det är din tur - gör du entré – går fram till mikrofonen och kör igång din 
refräng en gång, Sen tar du emot de rungande(?) applåderna och lämnar plats för nästa... 
Trion spelar alltså oupphörligt - i samma tempo och tonart. Detta kommer publiken att 
älska!

DENNA GÅNG KOMMER VI INTE ATT HA VÅRENS ARTIST 
PÅ KLUBBTRÄFFEN. I STÄLLET BLIR DET “RULLANDE 
ARTISTEN” OCH ÖPPEN SCEN.

Henriksberg
Pubafton med Öppen scen den 17/5 kl.19:30.

Favorit i repris. Vi ser fram emot kvällen på Henriksberg. Anmälan kan ske på fröken 
ukke från och med den 24/4. Glöm inte att uppge ditt namn och om du vill ha kött, fisk 
eller vegitarisk mat. Ett glas vin eller öl ingår i priset som är 120 kr/ person. Betalas in 
på klubbens postgiro senast den 10/5. Glöm inte att uppge för vem betalningen gäller. 
Max 70 personer, först till kvarn.    

Välkomna

Bygga själv en ukke..?
Jag har ritningar på en MARTIN, en legendarisk amerikansk ukulele, för den som gillar 
självbygge!

Hälsningar från Povel…
Jag pratade i telefon med Povel Ramel, som hälsar till alla i klubben. Vi försöker få 
honom till Göteborg i höst. Povel fyller 84 år den 1 juni och är still going strong... 

Justera din ”tungspelade” ukke…
Jag skrev ju i förra bladet om justering av stränghöjd. Följande verktyg kan vara bra 
att ha: en nålfilsats (kostar ca 50 kr), mattkniv, tunn såg för sänka spår i sadel och spår 
bakom stall. Gitarren tar 150 kr (specialpris för klubben) för att justera ukke (stall och 
sadel). 

Aquila-strängar…
Jag har tidigare tipsat om en ny sorts strängar som finns att köpa på JAM,  tillverkade i 
Italien och kostar 89 kr. Nu har jag själv provat dom på min BRUKO  - och är helnöjd! 
Den ger en ren, fyllig klang. Jag var tidigare lite rädd för den långa efterklangen 
(ukke ska ju traditionellt ha en kort efterklang) – men jag kapitulerar helt för denna 
sträng som ger en sån härlig skjuts! Andra strängar kostar runt 60 kr. Glöm inte att 
UkuleleKlubben har 10-15% rabatt i flera musikaffärer!

Nimrods ruta:

Efterlysning!
Bert H. blev av med sin Ukulele, en brun 
Bruko modell tunn med Tommy Bloms 
sign. i botten i svart fordral på årsfesten. 
Hör av er till Bert eller red.


